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7,ákladnt škola a Mateřská škola Synkov-Slemeno
IČ: 70l88378
Datum zpracování: 29 .I .20 l 6

1, VYhodnocení dodrŽení lyhláŠky č. 270t2lt0 Sb. a vnitroorganizační směrnice kinventarizaci.

Inventarizační činnosti :
plán inventur
Plán inventur bYl vČas zpracovtín a řádně schválen. Inventarizační komise postupovaly v
souladu s vYhláŠkou a vnitrooryarizaění směmicí. Metodika postupů při invóntariLaciĚyta
dolriena,, PodPisY členů inventarizaěních komisí byly odsouňlase"y nu poapisove ,ro$ u
nebyly zj ištěny rozdíly.
NedoŠlo k Žádnému Pracovnímuixazu. Koordinace inventur s jinými osobami proběhla.
Termíny prvotních irozdílových inventur byly dodrženy.

proškolení čIenů inventarizačních komisí
ProŠkolení Proběhlo v budově školy dne g.l2.20l5. provedení proškolení je doloženo
PodPisem Při Přebírání plánu inventur a příslušné pomocné dokumentace k provedení
inventur. součástí školení byly i zásady do&ieníbezpečnosti.

podmínky ověřování skutečností a součinnosti zaměstnanců
Nebyly zjištěny žádné odchylky od žádoucího staw.

přijatá opatření ke zlepšení průběhu inventur, k informačním tokům
Bez PťtjatYch oPatřenÍ. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a
ověřenY na skuteČno$. U inventur byly vždy členy komisaosoby oapov8ane zamajetek.
Dle Planu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazků a bstatních inventaťtzačních
položek pasiv a podrozvahy, kteý je zaznarnenánv inventumích soupisech.
SkuteČný stav bYl porovnán na účetní stav majetku a závazků u o.tut rí"h inventarizačních
položek.

Informace o inventarizačních rozdílech a zúčtovatelných rozdíIech
Z PřílohY Č. 1 "Seznamy inventurních a dodatečných inventurních soupisů'' nevypl;ývají
zjištění v členění na kódy 01-04, 10-12.

05 Zbytný majetek
Návrhy navyřazení majetku - vizpřílohač.2

Přílohy:
Č. 1 Seznam inventurních soupisů a dodatečných inventurních soupisů včetně ocenění majetku
a hodnoty účetních stavů
č.2Yyrazený majetek
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Předseda : Kapčuková Stanislava
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Člen: Dohnálková lva .......:4'#::|:

.?, /Člen: plachetkov áLadislava .../:/r:.:.k../.k.u,r...,.
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Pohyby majetku počet stran

Datum Op. Dův. lnv. číslo Název
,1.12.20,15 vyř. likv zŠ-oooos+ PC ProCom 028 0010 _í8 307,oo

31.12.20,15 vyř. likv zŠ-oooooo Notebook 028 0010 -17 760,00
3,1:122015 vyř. likv zŠ_ooooza LFPC Ac (žákovský) zŠ
31,,12.20,15 vyř. likv zŠ-oooozg LFPC Ac (žákovský) zŠ
1.,l2.2o15 vyí. likv zŠ-ooooss PC ProCom 028 00í0 -27 456,00
1,12.2015 wř. likv zŠ-00ooo5 Domeček s verandou zŠ 028 0010 -17 807,oo

-81 330,00
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